
 
 
 

 1 

 
Criteris. La prova consta de 100 preguntes tipus test. Cada pregunta té quatre opcions de les quals només 
una és correcta. Una errada resta 0,25 encerts. Les preguntes no contestades no són tingudes en compte.  
 

1. L’estructura que mostra l’esquema és un exemple 
d’una unitat monomèrica utilitzada per a la formació 
de:  

             
 

a) RNA 
b) Proteïnes 
c) DNA 
d) Polisacàrids 

 
2. Els inhibidors: 

a) Desnaturalitzen els enzims 
b) S’uneixen permanentment a l’enzim sempre 
c) Redueixen la velocitat de les reaccions 
enzimàtiques 
d) Descomponen els enzims 

 
3. Un nucleòtid està compost per: 

a) Sucre, grup èster i aminoàcid 
b) Sucre, grup fosfat i base nitrogenada 
c) Sucre, aminoàcid i base nitrogenada 
d) Dos sucres 

 
4. Què significa el terme evolució? 

a) Les característiques de les espècies es fan més 
complexes amb el temps 

b) Les característiques d’un individu canvien al 
llarg de sa vida per la selecció natural 

c) Les característiques de les poblacions canvien al 
llarg del temps 

d) Els individus més forts tindran més 
descendència 

5. Una esterasa actua sobre: 
a) Els lípids i els converteix en àcids grassos i 

glicerol 
b) El midó i el converteix en maltosa 
c) Les proteïnes i les transforma en polipèptids 

més simples 
d) Els àcids nucleics i els converteix en 

nucleòtids 

6. La classificació més utilitzada separa els éssers vius 
en: 

a) Fongs, protoctists, plantes, animals i moneres 
b) Animals, plantes i protists 
c) Animals, plantes, moneres, protozous i fongs 
d) Animals, vegetals i minerals 

 
7. La funció de la insulina és:  

a) Transformar els lípids en àcids grassos i 
glicerol 

b) Disminuir la quantitat de glucosa en la sang  
c) Transformar el midó en maltosa 
d) Emulsionar els greixos 

 
8.  El compartiment cis-Golgi es relaciona amb: 

a) Vesícules de secreció 
b) Reticle endoplasmàtic 
c) Lisosomes 
d) Endosomes 

 
9. L’electró després de la clorofil·la P680 (fotosistema II) 
és reemplaçat per un altre pres de:  

a) La clorofil·la P700 (fotosistema I) 
b) El diòxid de carboni, que es converteix en hidrat 

de carboni 
c) L’aigua, que allibera oxigen a l’atmosfera 
d) El NADPH, que es redueix a NADP+ 

 
10.  L’estómac té un pH àcid al voltant de 2 per la 

presència de:   
a) Bicarbonat sòdic   
b) Àcid clorhídric   
c) Àcid cítric    
d) Bilis   

 
11. L’"estructura terciària" d’una proteïna es refereix 
a:  

a) Plegament tridimensional característic de la 
molècula  
b) Presència d’hèlixs α o làmines β 
c) Seqüència d’aminoàcids 
d) Interaccions entre subunitats d’una proteïna  
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12. Les algues pluricel·lulars són: 

a) Tal·lòfits 
b) Cormòfits 
c) Pteridòfits 
d) Briòfits 

 
13. Al nuclèol es sintetitza: 

a) ARNm 
b) ARNt 
c) Micro ARN  
d) ARNr 

 
14. La complementarietat de bases en l’ADN 
s’estableix entre: 

a)  A-G i C-T 
b)  C-G i T-A 
c)  G-C i T-U 
d)  T-A i U-C 

 
15. L’estam es divideix en: 

a) Carpel i calze 
b) Filaments i tub pol·línic  
c) Calze i androceu 
d) Antera i filament   

 
16. Quan introduïm un glòbul roig en una dissolució 
aquosa hipertònica observarem que el glòbul roig: 

a) S’unfla perquè hi entra agua i, al final, rebenta 
b) Experimenta un fenomen anomenat turgència 
c) S’arruga perquè n’ix aigua  
d) No experimenta cap canvi 

 
17.  Quan una cèl·lula experimenta meiosi: 

a) Origina dues cèl·lules haploides 
b) Apareixen dues cèl·lules diploides 
c) Dóna dues cèl·lules idèntiques a la cèl·lula mare 
d) Origina quatre cèl·lules haploides 

 
18. El promotor d’un gen és la: 

a) Zona que regula la transcripció del gen  
b) Zona que codifica per a la proteïna  
c) Proteïna que sintetitza l’ARN missatger  
d) Proteïna que activa la transcripció 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. Quan certs trets heretables condueixen a un major 
èxit en la producció de descendència i són més 
freqüents en una població al llarg del temps, estem 
parlant del concepte de: 

 
a) Evolució 
b) Eficàcia biològica 
c) Selecció natural    
d) Adaptació 

 
20. Tots els animals es caracteritzen per: 
A: ser organismes heteròtrofs. B: ser multicel·lulars. C: 
ser triblàstics. D: no tenir parets cel·lulars a les cèl·lules. 
De les afirmacions anteriors són correctes: 

a) A, B i C 
b) A, B i D 
c) A i B 
d) Totes 

 
21. El procés a través del qual una proteïna perd la 
conformació espacial s’anomena: 

a) Inhibició 
b) Desnaturalització 
c) Fusió 
d) Plegament 

 
22. Un arbre filogenètic mostra: 

a) La quantitat d’espècies dins d’un determinat 
tàxon 

b) El grau de parentesc entre els individus d’una 
mateixa espècie 

c) La grandària de l’ADN de diverses espècies 
ordenat de menor a major 

d) Les relacions evolutives entre les espècies  
  

23. Pel que fa al NAD i al FADH2: 
a) Els dos són acceptors d’electrons 
b) El NAD dóna electrons i el FADH2 els accepta 
c)   El NAD accepta electrons i el FADH2 els dóna 
d) Els dos donen electrons 

 
24. L’estructura següent està formada per: 
 

  
a) Aminoàcids 
b) Hidrats de carboni 
c) Lípids 
d) Nucleòtids 
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25. Els cnidaris (meduses) tenen cèl·lules 
especialitzades en la secreció de substàncies tòxiques 
paralitzants que s’anomenen:  

a) Amebòcits  
b) Cnidoblasts    
c) Coanòcits    
d) Cidocilis  

26. Un dels postulats següents no correspon als 
postulats de la teoria cel·lular: 

a) Tota cèl·lula en genera altra genèticament 
idèntica 

b) La cèl·lula és la unitat estructural dels éssers 
vius 

c) La cèl·lula és la unitat funcional dels éssers vius 
d) Tota cèl·lula procedeix d’altra cèl·lula 

preexistent 
 
27. Els processos bioquímics de la respiració cel·lular 
en eucariotes tenen lloc a ………….. de les 
mitocondries: 

a) La membrana externa 
b) La matriu 
c) La membrana interna 
d) L’espai intermembrana 

 
28. En una associació entre una alga (A) i un fong (B) per 
a formar un liquen: 

a) A guanya i B perd 
b) A perd i B guanya 
c) Guanyen els dos  
d) Cap dels dos guanya 

 
29. És funció dels lisosomes: 

a) Intervenir en la síntesi de proteïnes 
b) Ajudar la defensa contra infeccions 

microbianes 
c) Obtenir energia metabòlicament útil (ATP) 
d) Nutrir les cèl·lules en estat de dejú 

 
30. En l’oxidació de la glucosa en un ambient aerobi 
es dóna el procés següent: 

a) Glicòlisi 
b) Respiració cel·lular 
c) Fosforilació oxidativa 
d) Es donen els tres processos de manera 

seqüencial 
 
 
 
 

 
31. El nombre diploide de cromosomes d’un cert animal 
és 12. Un biòleg observa una cèl·lula que conté dos 
grups ben separats de 6 cromosomes formats per una 
sola cromàtide. Aquesta cèl·lula està en: 
 

a) Anafase de la segona divisió meiòtica 
b) Metafase de la primera divisió meiòtica 
c) Anafase de mitosi 
d) Metafase de mitosi 

 
32.  Anomenem androceu: 

a) El calze de les flors hermafrodites 
b) L’aparell reproductor femení de les flors 
c) Els pètals que atrauen els insectes 
d) L’aparell reproductor masculí de les flors 

 
33. La imatge mostra una preparació de teixit: 
 

  
a) Epitelial 
b) Nerviós 
c) Connectiu 
d) Muscular 

 
34. Quin procés metabòlic és necessari per a obtenir 
sucres a partir de CO2? 

a) Glucòlisi 
b) Cicle de Calvin   
c) Cicle de Krebs 
d) Cicle de la pentosa-fosfat 
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35. Un biòleg estudia un organisme que sintetitza un 
pigment blau a partir de la substància A, present en la 
dieta de l’organisme. Se sap que la substància A es 
converteix en B per l’acció de l’enzim E1. Després, la 
substància B es converteix en el pigment blau per l’acció 
d’un segon enzim E2. El biòleg descobreix alguns 
organismes mutants que poden produir el pigment blau 
només quan són proveïts de la substància B. Quina de 
les conclusions següents es pot extraure dels 
organismes mutants? 
L’opció correcta és: 

a) Eixos organismes no tenen la informació 
genètica per a produir el pigment 

b) Eixos organismes no tenen la informació 
genètica per a metabolitzar la substància B 

c) Eixos organismes no tenen la informació 
genètica per a produir correctament E1 

d) Cap de les conclusions és correcta 

 
36. Quant a l’estructura, les cèl·lules eucariotes i 
procariotes tenen en comú que: 

a)  Tenen un nucli que conté l’ADN  
b) Tenen orgànuls envoltats de membrana  
c) Manquen de ribosomes 
d) Estan envoltats d’una membrana plasmàtica que 

les aïlla de l’exterior   
 
37.  Els enzims de restricció es caracteritzen per: 
I. Actuar en el trencament de l’ADN en determinades 

seqüències de bases 
II. Constituir un sistema de defensa de molts bacteris 

davant la invasió per part de virus 
III. Tallar l’ADN en fragments curts de manera aleatòria 

Les respostes que caracteritzen correctament els  
enzims esmentats són: 
a) I i III 
b) III 
c) I i II 
d) I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38. La micrografia electrònica de la figura correspon a: 

 
a) Reticle endoplasmàtic rugós 
b) Lisosomes 
c) Aparell de Golgi 
d) Reticle endoplasmàtic llis 

 
39. Quan una cèl·lula té paret primària i paret 
secundària, la membrana plasmàtica queda al costat de: 

a) La paret primària 
b) La paret secundària 
c) La làmina mitjana 
d) Depèn del tipus cel·lular 

 
40. Durant l’espiració: 

a) S’expandeix la caixa toràcica i es contrau el 
diafragma 

b) Disminueix la caixa toràcica i es relaxa el 
diafragma 

c) S’expandeix la caixa toràcica i es relaxen els 
músculs intercostals 

d) Disminueix la caixa toràcica i es contrauen els 
músculs intercostals 

 
41. De las glàndules següents, són endocrines: 

a) Tiroides 
b) Sudorípares 
c) Mamàries 
d) Sebàcies 

 
42. L’aigua i les sals minerals són conduïdes per: 

a) Fibres de l’esclerènquima 
b) Parènquima 
c) Floema 
d) Xilema 
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43. El cicle de Calvin comença quan el diòxid de carboni 
reacciona amb: 

a) Fosfoenolpirúvic  
b) Gliceraldehid 3P  
c) Ribulosa difosfat  
d) Fosfoglicerat 
 

44. En un cromosoma, la seqüència normal de gens és 
ABCDEFGH. Un científic troba en aquest cromosoma 
una nova seqüència: ABFEDCCDEFGH. Què hi pot haver 
passat? 

I. Una duplicació 
II. Una deleció 

III. Una inversió 
   L’opció correcta és: 

a) I i III 
b) II i III 
c) I, II i III 
d) I i II 

 
45. Per al filament d’ADN 5'-TACGATCATAT-3', el 
filament de RNA complementari correcte és:  

a)  3'-UACGAUCAUAU-5' 
b)  3'-ATGCTAGTATA-5' 
c)  3'-AUGCUAGUAUA-5' 
d)  3'-GCATATACGCG-5' 

 
46. Quina de les afirmacions següents quant a la 
distribució de ions en una neurona en repòs és certa?  

a) La concentració de ions Cl- i Na+ és major dins la 
cèl·lula 

b) La concentració de ions K+ és major dins i la de 
Na+ és major fora de la cèl·lula  

c) La concentració de Cl- i K+ és major dins la cèl·lula 
que fora   

d) La concentració de Na+ i K+ és major dins la 
cèl·lula que fora  

 
47. Un RNA missatger té 606 nucleòtids del codó 
d’inici al d’acabament, inclusivament. La proteïna que 
codifica tindrà ………… aminoàcids de longitud.  

a) 201   
b) 603 
c) 1815  
d) 1818  

 
 
 
 
 
 

 
48. La partenogènesi és una forma de reproducció 
sexual en què:  

a) Els individus es reprodueixen sense arribar a la 
maduresa sexual    

b) El nou individu es forma a partir d’un sol 
gàmeta 

c) Els individus es desenvolupen a partir de 
projeccions o gemmes del cos del progenitor    

d) Es regenera un individu complet a partir 
d’alguna de les partes  

 
49. La disposició dels cromosomes en el plànol 
equatorial i la reorganització de la membrana nuclear 
durant la mitosi té lloc, respectivament, durant: 

a) Profase i metafase 
b) Anafase i interfase  
c) Telofase i anafase 
d) Metafase i telofase   

 
50. En les cèl·lules, les xaperones: 

a) Són partícules infeccioses proteíniques 
b) Ajuden el plegament de les proteïnes 
c) Marquen les proteïnes que han de ser  

degradades 
d) Destrueixen les proteïnes mal plegades 

 
51. La imatge següent correspon a: 

 
a) Cèl·lules musculars 
b) Neurones 
c) Fibroblasts 
d) Cèl·lules epitelials 

 
52. Els peixos tenen: 

a) Fecundació interna i línia lateral 
b) Fecundació externa i sacs aeris 
c) Fecundació interna i viviparisme 
d) Fecundació externa i bufeta natatòria   
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53. Un microtúbul està format per: 

a) 9 protofilaments de tubulina 
b) 13 protofilaments de tubulina 
c) 11 protofilaments de tubulina 
d) 9 + 2 protofilaments de tubulina 

 
54. Les neurones estableixen comunicació per a 
transmetre senyals a altres neurones per: 

a) Les terminacions sinàptiques 
b) El cos cel·lular 
c) L’axó 
d) Les dendrites 

 
55. L’hormona responsable de la muda en els insectes 

és la: 
a) Ecdisona 
b) Tiroides 
c) Calcitonina 
d) Melatonina 

56. En individus de dues espècies diferents són iguals: 
a) Els cariotips 
b) Els nucleòtids de l’ADN 
c) L’ordre dels aminoàcids de les proteïnes 
d) La informació genètica 

57. Les angiospermes són plantes provistes de: 
a) Flors 
b) Llavors 
c) Fruits 
d) Totes les coses anteriors 

 
58. Les proteïnes transmembrana: 

a) Són proteïnes perifèriques 
b) S’insereixen des de l’espai intercel·lular  
c) Se sintetitzen al nuclèol 
d) S’estenen completament d’un costat a l’altre de 

la membrana 
 
59. El procés a través del qual una cèl·lula mare dóna 
lloc a una cèl·lula muscular s’anomena: 

a) Definició cel·lular  
b) Iniciació cel·lular 
c) Diferenciació cel·lular   
d) Decisió cel·lular 

 
60.  La duplicació de l’ADN i la duplicació dels 
centròmers, respectivament, tenen lloc durant: 

a) Interfase S i anafase 
b) Metafase i telofase  
c) Interfase G2 i profase 
d) Anafase i interfase G1   

 
61. La imatge següent correspon a: 

 
a) Teixit epitelial 
b) Teixit nerviós 
c) Teixit ossi 
d) Teixit adipós 

 
62. Una proteïna pot entrar en les cèl·lules per: 

a) Difusió 
b) Transport actiu 
c) Endocitosi 
d) Osmosi 

 
63. Dels enunciats següents, quins és fals? 

a) Els cloroplasts poden ser observats amb un 
microscopi òptic 

b) La grandària d’una cèl·lula i d’un virus pot ser, 
respectivament, 25 µm i 100 nm 

c) Els bacteris només poden ser observats a través 
del microscopi electrònic 

d) Els virus només poden ser observats a través 
d’un microscopi electrònic 

 
64. Com s’organitza de manera creixent un ecosistema? 

a) Individu, nínxol, comunitat i població 
b) Individu, població, nínxol, comunitat 
c) Individu, comunitat, població, bioma 
d) Individu, població, comunitat, bioma 

 
65. Els cromosomes homòlegs que estan units 
s’anomenen: 

a) Nombre haploide 
b) Tètrada 
c) Trisòmics  
d) Nombre diploide 
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66. Les reaccions fotosintètiques que capten la llum 
abasteixen el cicle de Calvin amb: 

a) NADPH i ATP 
b) ATP i CO2 
c) NADPH i H2O 
d) NADH i O2 

 
67. L’exina i la intina són: 

a) Proteccions de l’òvul 
b) Parts externa i interna de l’oosfera 
c) Protecció de l’albúmia d’ou 
d) Cobertes del gra de pol·len 

 
68. La imatge està presa amb un microscopi: 

  
a) Electrònic de transmissió 
b) Òptic 
c) Electrònic de rastreig 
d) Òptic de fluorescència 

 
69.  Què és el celoma?  

a) Una cavitat a l’interior de l’endoderma que és 
l’origen del tub digestiu     

b) Una cavitat buida que apareix durant la 
segmentació del zigot    

c) Un teixit a través del qual s’estableixen tots els 
intercanvis entre la mare i l’embrió 

d) Una cavitat formada per les cèl·lules del 
mesoderma que allotja i protegeix els òrgans 
interns de l’organisme     

  
70. El desenvolupament i manteniment dels caràcters 
sexuals masculins secundaris s’associa amb la producció 
d’:  

a) Estrògens   
b) Hormona fol·licle estimulant   
c) Andrògens      
d) Oxitocina   

 
 
 
 
 
 

 
71.  Una xarxa tròfica és: 

a) Una successió lineal de traspàs de matèria 
b) Una successió incompleta de traspàs de matèria 
c) La interrelació energètica entre els animals d’un 

ecosistema 
d) La interrelació entre diverses cadenes tròfiques 

d’un ecosistema 
 
72. Els cicles biogeoquímics són: 

a) Les fases per què passen els elements químics 
en forma de molècules a través de la terra, 
l’aire, l’aigua i la vida  

b) Els cicles o etapes de les molècules orgàniques 
c) Les fases que descriuen els diversos tipus 

d’energia en un ecosistema 
d) Els cicles de la vida 

 
73.  Les unions que permeten la transferència d’aigua, 

ions i molècules entre cèl·lules vegetals adjacents són: 
a) Unions estretes  
b) Desmosomes  
c) Unions en fenedura  
d) Plasmodesmes 

 
74. L’enzim que catalitza la reacció de fixació del CO2 en 

les plantes C3 s’anomena: 
a) Ribulosa difosfat  
b) PEP carboxilasa  
c) Rubisco  
d) ATP sintasa 

 
75. Les cèl·lules encarregades de recobrir els axons 
neuronals de mielina són:  

a) Els astròcits   
b) Les cèl·lules de Schwan   
c) Els fibroblasts   
d) Les cèl·lules de la micròglia   

 
76. En els vertebrats, els productes tòxics derivats del 
metabolisme del nitrogen poden ser eliminats com a:   

a) Amoníac    
b) Àcid úric   
c) Urea    
d) Tot és correcte   
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77. Una malaltia es transmet lligada al cromosoma X 
de manera dominant. Quina és la probabilitat que 
una dona, el pare de la qual era malalt i sa mare 
estava sana, i un home, la mare del qual estava sana, 
tinguen descendència sana?  

a) 0,25  
b) 0,5  
c) 0,675  
d) 0,125 

 
78. La figura mostra les fases del cicle cel·lular 
eucariòtic. Les fases indicades com 1 i 3 corresponen 
respectivament a:  

  
a) G1 i G2 
b) S i M 
c) G1 i S 
d) G2 i M 

 
79.  Un guillot que caça un conill estableix una relació 

de: 
a) Comensalisme 
b) Parasitisme 
c) Mutualisme 
d) Depredació 

 
80. Marqueu la resposta incorrecta pel que fa a la 
fotosíntesi: 

a) En les plantes C4, la fixació del carboni i el cicle de 
Calvin tenen lloc en diferents tipus de cèl·lules 

b) En les plantes CAM, la fixació del carboni es 
produeix durant el dia i el cicle de Calvin de nit 

c) La via C4 fixa de manera eficient CO2 a baixes 
concentracions 

d) La via C4 i la via CAM fixen el CO2 en un compost de 
4 àtoms de carboni 

 
 
 
 
 

 
81. Quant a la composició de bases de l’ADN: 

a) La composició de bases és universal, no canvia 
d’una espècie a altra 

b) La composició de bases canvia amb l’edat 
c) Si sabem la composició de bases d’un filament, 

automàticament podem saber la de tota la 
molècula 

d) La composició de bases d’una espècie és diferent 
en cada teixit 

 
82. Un genoma és: 

a) La seqüència d’ADN que té cada ésser viu  
b) El nombre de cromosomes que presenta un 

organisme viu i és característic de cada espècie  
c) El conjunt de gens que presenta una espècie 

determinada  
d) El conjunt de combinacions de tres nucleòtids 

que especifiquen els aminoàcids proteics 
 
83. Associeu cada enzim (A,B,C,D) a la seua funció 
(1,2,3,4): 
A. RNA-primasa; B. DNA-polimerasa; C. DNA-ligasa; D. 
Helicasa 
1. Afegeix nucleòtids a l’encebador; 2. Sintetitza el 
fragment d’ARN encebador; 3. Obri la doble hèlix; 4. 
Uneix els fragments d’ADN 
 

a) A1, B4, C3, D2 
b) A3, B2, C1, D4 
c) A2, B1, C4, D3 
d) A4, B3, C2, D1  

 
84. En els mamífers, quin és el recorregut de l’orina des 
que és produïda fins que és expulsada?:   

a) Nefrona, tubs col·lectors, pelvis renal, urèter, 
bufeta urinària, uretra   

b) Nefrona, càpsula de Bowman, urèter, renyó  
 

c) Pelvis renal, medul·la renal, urèter    
d) Urèter, bufeta urinària, renyó, uretra   

 
85. El procés a través del qual les partícules sòlides o 

cèl·lules enteres són ingerides per les cèl·lules 
s’anomena / Quan la cèl·lula introdueix al citoplasma 
fluids dissolts en petites vesícules el procés 
s’anomena: 

a)  Exocitosi / endocitosi mitjançant receptors 
b) Pinocitosi / fagocitosi 
c) Fagocitosi / pinocitosi 
d) Endocitosi mitjançant receptors / exocitosi 
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86. Les DNA-ligases:  

a) Solden fragments d’ADN per a formar 
molècules més grans 

b) Tallen l’ADN i produeixen nucleòtids lliures  
c) Tallen l’ADN i produeixen fragments de 

grandària predecible  
d) Tallen l’ADN i produeixen fragments de 

grandària aleatòria 
 
87. Indiqueu les fases de la divisió de les figures a i b, 
respectivament:  
 

 
a) Profase i anafase 
b) Telofase i profase 
c) Metafase i telofase 
d) Anafase i interfase   

 
88. Quant al teixit epitelial, marqueu la resposta 
correcta: 

a) Té abundant substància intercel·lular 
b) Les cèl·lules estan unides per col·lagen 
c) És un teixit vascularitzat 
d) Les cèl·lules estan unides per complexos d’unió 

 
89. En l’ovogènesi, a partir d’una cèl·lula mare 
apareixen: 

a) Dos òvuls 
b) Dos òvuls i dos corpuscles polars 
c) Quatre òvuls, el mateix nombre de cèl·lules 
filles que en l’espermatogènesi 
d) Un sol òvul funcional 

 
90. Quin dels teixits següents no està vascularitzat? 

a) Nerviós 
b) Adipós 
c) Cartilaginós 
d) Ossi 

 
 
 
 
 

 
91. Quina de les següents és una propietat de l’aigua?: 

a) Capacitat de dissociació  
b) Calor específica moderada 
c) Elevat caràcter hidrofòbic 
d) Comportament apolar 

 
92. No és una funció de les proteïnes: 

a) Catalitzar les reaccions metabòliques 
b) Transportar substàncies 
c) Rebre i interpretar senyals hormonals 
d) Emmagatzemar informació genètica 
 

93. En un vegetal de tipus arbori, el teixit que permet el 
creixement en grossària de tiges i arrels és: 

a) Floema 
b) Epidermis 
c) Meristema secundari 
d) Meristema primari 

 
94. La figura mostra diversos possibles tipus 
d’interaccions que contribueixen a mantenir 
l’estructura terciària de proteïnes. Les interaccions 
electrostàtiques i els ponts de disulfur són 
respectivament els indicats pels números:  

  
a) 2 i 4 
b) 1 i 3 
c) 2 i 1 
d) 4 i 3 

 
95. Les maduixes, en un ecosistema, ocupen el nivell 
tròfic de: 

a) Productor 
b) Consumidor 
c) Descomponedor 
d) Transformador 
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96. Dels teixits vegetals següents, és un teixit de 
sosteniment: 

a) El càmbium 
b) El floema 
c) El col·lènquima 
d) L’epidermis 

 
97. Quins són micronutrients? 

a) Cu, Zn i Mn  
b) N, Ni i Ca 
c) S, P i B 
d) Cl, Fe i K 

 
98. La funció del fetge és:   

a) Emmagatzemar glucosa en forma de glucogen    
b) Produir la bilis    
c) Produir urea    
d) Totes les anteriors      

 
99. La figura següent correspon a: 

 
a) Epidermis vegetal 
b) Meristema 
c) Parènquima 
d) Col·lènquima 

 
100. És funció dels enzims: 

a) Catalitzar les reaccions del metabolisme 
b) Dirigir la síntesi de proteïnes 
c) El transport de substàncies 
d) La recepció de missatgers químics 

 
 


	26. Un dels postulats següents no correspon als postulats de la teoria cel lular:

